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‘Alizia herrialde
miresgarrian’

L

ewis Carroll idazlearen
obrarik ezagunenak eta
munduko literaturako ospetsuenetarikoak 150 urte bete
duenez, Pamiela argitaletxeak
Alizia herrialde miresgarrian edizio berezia aurkeztu du hil honetan Donostian. Manu Lopez
Gaseni itzultzaileak ekarri du
euskarara.
Baina lana
gaurko euskarara ekartzeaz
aparte, John
Tenniel (Londres,
18201914) ilustratzailearen irudi koloretsu
ederrekin dator horniturik,
izan ere, Pamielak argitu zuen
bezala “Lewis Carrollen liburu
ospetsuenen irudigilea izan
zen, idazlearekin lankidetza estuan”; hortaz, liburua erabat
ikusgarria eta gustagarria da.
Pamielan ere argitu dute zertan den liburuak dakarren altxorra edota mezua: “Aliziaren
ustezko ametsak haur guztien
barruan bizi den kontraesana
islatzen du: helduaroa sinbolizatzen duen lorategi ederrera
iristeko gogoa, baina, behin han
dagoela, helduen apetak zein
itxuragabe eta onargaitzak diren ohartuta, haien aurka matxinatzea”.

‘Denbora
bere lekura’

G

erardo Markuletak Denbora bere lekura (Erein) izenburuko poemategi berria kaleratu zuen joan den hilean. Oñatin jaioa baina aspaldi Gasteizeratua den egileak poemategi
ederrak plazaratu ditu aipaturiko Denbora bere lekura kaleratu
baino lehen: Larrosak noizean
behin (1990), Sagarraren hausterrea (1994), Hauta-lanerako poemategia (2000), Batak ez du bestea
kentzen (2003) eta Ezjakintasunak (2006).
Kulturako gizona izaki, poesiaren inguruan hainbat musikarirekin aritu
da errezitaldi
bereziak emanez: Jabier Muguruza, Mikel
Urdangarin,
Anje
Duhalde… eta euskal
poeten lanak
ere gaztelaniaz
eman ditu: Kartografia (Rikardo
Arregi), Bitartean heldu eskutik
(Kirmen Uribe)… Poeta katalan
garaikideak (2014) euskarara
ekarri zuen antologia ederra da.
Lan berrian, honelako galdera poetikoak sortu ditu:
“Zenbateko boterea ematen
diogu denbora pasatuari gure
denbora presentean?/ Zer-nolako pisuz zamatzen du iraganak gure bizkar makotzen hasia?/ Nostalgiarik gabe, poeta
atzera begira jarri da, aukera
bakarra aurrera bidea dela
jakinik”…

B i l b ao

‘Pop Pilulak’ fanzinea,
merkatuaren atzaparretatik at
2

013ko negutik hurbil
atera zen Pop Pilulak
fanzinearen lehendabiziko alea. Argitalpenak popkulturaren hamaika adierazpen euskaraz jorratzeko helburuarekin jaio zen. Joan den
bedatsean, Pop Pilulak fanzinearen laugarren alea aurkeztu
zen.
Auto-argitalpenari, ezohiko
banaketari eta irabazi asmorik
gabeko estiloari ekiten diete
horrelako proiektuekin maitemindurik daudenek.
Kasu honetan, Julen Azpitarte da Pop Pilulak argitaratzeaz
ardura hartzen duen ipurterrea. Berarekin mintzatu gara,
Pop Pilulak hobeto ezagutzeko.
–Paperezko fanzinearen aldeko hautua egin duzu Pop
Pilulak proiektuarekin. Zer dela eta?
–Objektu fisikoa nabarmendu nahi nuen, paperaren sentsazioa, bai eta diseinu lana
ere; diseinuak euskarria behar
du, eta paperean gehiago nabarmentzen delakoan nago.
Paperak, halaber, badu halako erromantizismo kutsu bat
egun, eta horrekin batera, euskarria erabat alboratuta dagoen garaiotan, ezinbestekotzat
jotzen dut lan fisikoak argitaratzea.
–Zure ustez zer balio dute
fanzineek gaurko gizarte teknologikoan?
–Oso zaila da esatea, izan
ere, fanzineek hutsune handia
bat bete zuten 80ko eta 90eko
urteetan, baina egun, Interneten sasoian, eta jakinda guztia
dagoela sarean, zaila da esatea
zein balio duten. Agian, norberaren edo talde baten kezkak
bideratzeko balio dute, askatasunez, eta merkatuaren atzaparretatik at. Egun, artearen
eta feminismoaren esparruetatik ari dira fanzine asko sortzen... gurean, esaterako, autoedizioari buruzko jaialdiak egiten ari dira, Bilbon (BALA) eta
Donostian (Guillotina), besteak beste, eta hori zerbait mugitzen ari den seinale da…
–Azal iezaguzu zertan den argitalpena. Zer da Pop Pilulak?
–Pop Pilulak pop-kulturari
buruzko euskarazko fanzinea
da, eta kultura horrek biltzen
dituen hainbat arlotako testuak/artikuluak jasotzen ditu:
literatura, artea, musika, zinea, telebista, gogoetak, bidaiak, diseinua…
–Pop kulturari dagozkion esparruak jorratzen dira bertan.
Pop-aldia zergatik da hain interesgarria?
–Pop kultura goi kulturaren
kontrakoa da, herri kultura da,
hedabide handien eta kontsumo masiboaren bidez zabaldu
dena, edozein identifika daiteke pop adierazpideekin, inguruan baititugu, uneoro. Beti
esan ohi dut, pop-aren adierazpide azpimarragarrienetariko
bat Ramones punk-rock bandaren kamisetak direla, Zara
edo HM saltokietan saltzen di-

Julen Azpitarte, fanzinearen arduraduna

“

“Pop Kultura
goi kulturaren
kontrakoa da,
herri kultura da”

renak; beste kontu bat da Ramones nortzuk ziren dakigun
ala ez, edo zein testuingurutan
eratu ziren, zein ekarpen egin
zioten herri musikari… (gauza
bera gertatzen da Che Guevararekin, pop ikono bihurtu
da).
–Nola egiten da fanzinea?
Hots, zein pausu egiten dituzu
ale bat kalean ikusi arte?
–Kolaboratzaile-lagun talde
bat dago argitalpenaren inguruan, eta haiek gaiak proposatzen dituzte, eta gai horiek nirekin adostu. Gehienetan, askatasuna daukate gaia aukeratzeko, baina gerta daiteke nik
atzera botatzea, eta buelta bat
ematea eta beste toki batera

iristea. Behin artikulu guztiak
jasota, editatu, zuzendu, argazkiak bilatu eta maketatzaileari
pasatzen diot material guztia.
Maketa eginda, berriro zuzendu guztia, eta voila!
–Gaiak nola aukeratzen dira? Zein gai izaten dira interesgarrienak edota kuttunenak?
Kanpotik etorrika gaiak jorratzen dira batik bat?
–Fanzinea kanpoko gaiak
lantzeko sortu zen, batik bat,
baina euskaldunok garen aldetik, ezinezkoa da hori betetzea.
Nik neuk, euskal musika popularrari lotutako bi testu egin ditut, William S. Fischer eta Enarak. Halere, lehentasuna dute
kanpoko gaiek. Nahiago dut
AEBetako Breaking Bad telesailari buruzko artikulu bat, euskal talde bati buruzko erreportaje sakona baino, halere, euskal musikari baten atzerriko
disko kutunen zerrenda iruzkindua bai sartuko nukeela,
edo Meettok euskal argitaletxeak argitaratutako Philip K.
Dick zientzia fikziozko idazlearen Ordaina kontakizunen
itzulpenari buruzkoa…
–Bi ale plazaratzen dituzu urtero. Gehiago ateratzea aurreikusi duzu inoiz? Zein litzateke
planteamendua?

–Hasiera batean, urtean bakarra argitaratzeko asmoa
neukan, baina gutxi zela bota
zidaten; beraz, bi egitea erabaki nuen. Egia da, ale berri bakoitzarekin kolaboratzaile berriak gehitzen direla, eta hori
eskertzekoa bezain harrigarria da (horretaz oso harro nago, aitortu behar dut), beraz,
haztekotan, uste dut maiztasunean baino, formatuan haziko
litzatekeela. Dagoeneko, hazi
da orrialde kopuruan, agian,
etorkizun batean, formatuan
haz daiteke, batek daki…
–Zer-nolako harrera izan du
fanzineak?
–Bi urte igaro dira fanzinea
plazaratu nuela, eta uste dut
egun hasi dela gehiago ezagutzen… Dena dela, harrera hori irakurle kopuruaren arabera baino, kolaboratzaile kopuruaren arabera zenbatuko nuke, eta kolaboratzaileok erakusten duten jarrera on eta
sutsuaren arabera, hor jarriko
nuke neurgailua; beraz, harrera itzela izan dela, esango nuke! Ez dakit asko esatea den,
baina Pop Pilulak-en inguruan,
kolaboratzaile eta irakurle komunitate txiki bat sortzen ari
dela iruditzen zait… txikia,
baina grinatsua! Saltokiek ere
asko lagundu dute harrera horretan, eta haien laguntza
ezinbestekoa da, fanzineak
dakarren zamarik handiena
banatzea baita.
–Ardurenean fanzine batek
bizia mugatua izaten du. Zureari nolako etorkizuna ikusten
diozu?
–Lankide batek esango lukeen bezala, etorkizuna ere
efimeroa da; hortaz, geroaz
nahiago nuke gauza handirik
ez esatea. Fanzinearen sostengua egiten eta irakurtzen dugunon pasioa da, eta hori ere
egun batetik bestera lausotu
daiteke...
–Zein aletan plazaratu da,
zure ustez, inoiz jorratu den
gairik
interesgarrienetako
bat? Aipatu itzazu, mesedez.
–Udaberri honetan argitaratu den elkarrizketa aipatuko
nuke: Gorka Erostarbek Pere
Ubu new wave musikari estatubatuarrari eginikoa. Pere Ubu
(David Thomas), jenio hutsa
da!
–Hurrengo alea, noizko?
Zein gai doaz bidean?
–Hurrengo alea Durangoko
Azokarekin batera argitaratuko da, aurtengo abenduan,
behintzat hori da asmoa. Gai
batzuk dagoeneko zehaztuta
daude; esaterako, lehen aipatutako Breaking Bad telesailaren inguruko testu erabat interesgarria ekarriko du. Gainerakoaren harira, aurkibidearen zati handiena zehazteke
dagoen arren: olerkiak, diskoak, drogak, pornoa, Batman,
idazle errusiarrak, Hammer
Films ekoizpen-etxea, bazterreko argitaletxeak…

Juanra Madariaga

